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Punkter som kvarstår från tidigare protokoll hanteras kursivt.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
TM förklarade mötet öppnat.

§2

GODKÄNNANDE DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§3

VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Lena Andersson.

§4

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

INFORMATION TILL/FRÅN SIF
Inget nytt har framkommit.
Protokollet från riksårsmötet är utskickat och ligger på SIF hemsida.

§6

EKONOMI
Bankgiro, öppna nytt
Detta är klart. ÖISF innehar numera ett bankgiro.
Skatteverket, fel bokföringsadress
LA ordnar blankett samt protokoll och skickar till Skatteverket. Adressen
ändras till kassör Lena Andersson som mottagare.
För övrigt mycket god ekonomi.
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§7

AKTIVITETER
ÖISF Nivå 2 tävling 7-8/5 2022
Nivå 2 tävling helgen den 8-9 maj 2021 på Himmelstalund för att nyttja priset
av domare i två dagar. LA och SM håller ihop tävlingsgruppen, där SM är
sammankallande för gruppen.
-

Tävlingsgrupp, återkoppling
SM och LA redogjorde att läget inför tävlingen är under bra kontroll.
• Tillsammans med prisansvarig kommer en representant från
styrelsen att vara med vid prisutdelningarna.
• Feather Price – SM tar fram ett diplom och CA ordnar en bukett
blommor för eventuell utdelning (senior + ungdom). Information till
domarna görs på lördag.
• Vi har fått en förfrågan från en Carina Holm som önskar få
tillstånd att sälja islandströjor i egen design i samband med
tävlingarna. Mötet godkände och SM ställer frågan till Carina om
eventuella sponsorspriser.
För övrigt får vi låna en elektronisk tidtagningsutrustning till passen.
Utrustningen provas för eventuellt inköp vid senare tillfälle. Det kommer
att finnas tillgång till tidtagare om det visar sig att vi måste köra med
manuell tidtagning eller parallellt.

Hippolyt, digital föreläsning 11 maj
- Inbjudan ligger på facebook där även anmälan görs. Underlag skickas till
TM för publicering på hemsidan.
DM 2 oktober
- Islandshästföreningen Framtid
Framtid är väl medvetna och planeringen är igång.
Rankinglistan måste ut på FB omgående.
Gemensamt arbete
- Bjuda in samtliga ordförandena från lokalföreningarna och diskutera
arbetssätt framåt - Kvarstår
Förslag framkom om att bjuda in Chatrine Tibbling från SISU med en
halvdagsövning. Förslag på datum, 8-9/10 alternativt 15-16/10.
-

§8

Digital signering av protokoll - Kvarstår
Frågan undersökes till nästa möte.
I samband med denna fråga uppkom frågan om inköp av ett enklare
bokföringssystem. LA kollar vidare.

INFORMATION HEMSIDA/FB/UTSKICK
Hemsida
- Mailadress till styrelsen? Kvarstår - TM undersöker vidare.
- Byte av hemsida. Inget nytt har inkommit. SIF skulle ta beslut efter
riksårsmötet. Ännu ingen återkoppling.
FB
- Framtagen rankinglista bör läggas ut snarast.
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Utskick
- Inget aktuellt.

§9

ÖVRIGT
Inget framkom.

§ 10

NÄSTA MÖTE
2022-06-13 kl 18.00 på Kapten Billé s i Norsholm.

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
TM förklarade mötet avslutat.
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